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SÚMULA DA 10° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 

IFB-SÃO SEBASTIÃO 

EXERCÍCIO 2021 

 

Data da Reunião: 02/02/2021 

Horário: 14h 

Local: Reunião remota via Google Meet. 

Presentes Representação 

Robson Caldas de Oliveira Presidente  

Diretor-Geral  

Francisco de Assis Martins Lima Diretor de Administração e Planejamento 

Marcos Venicius de Oliveira Silva   Técnico-Administrativo 

Maria Normélia Alves Nogueira Arranjos produtivos, sociais ou culturais 

locais - Presidente do Sindicato das 

Secretárias e Secretários do Distrito 

Federal  

Maria Clara Pereira da Silva Discente 

Wesley da Silva Oliveira Docente 

 
 
 
Pautas: 
  
- Orçamento 2021 
  
- Assistência Estudantil 2021 
  
Informe: 
 
- Implantação do Cocreation Lab Ipê Branco no CSSB. 
 
   
Às 14h08 o presidente Robson inicia a reunião agradecendo a membra Normélia por sua 

grande contribuição e espera que os novos representantes do Sindicato das Secretárias e 

Secretários do Distrito Federal , empossados em 01/02/2021, possam contribuir para o 

desenvolvimento do Campus São Sebastião.  
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A membra Normélia agradece a oportunidade e o aprendizado, e se coloca a disposição para 

continuar contribuindo com o desenvolvimento do Secretariado na Instituição. 

1) Orçamento 2021 
 

O membro Francisco apresenta a situação orçamentária até o presente momento e a previsão 
de despesas do Campus São Sebastião para o  Exercício 2021. 
 
Em 2021 a previsão de repasse será em torno de R$ 416 mil reais a menos comparado à 
2020, o que representa um relevante impacto para a manutenção do Campus São Sebastião. 
 
Há tratativas por parte do Colégio de Dirigentes  para “transformar” o recurso de 
investimento de todos os Campi em custeio, em torno R$ 817 mil reais, para minimizar os 
impactos. 
 
O membro Francisco detalha a previsão de despesas do Campus São Sebastião para o ano 
corrente e informa que os contratos de terceirização (mão-de-obra) equivalem à 92%. 
A previsão de déficit está em torno dos R$ 331 mil reais. 

 
O presidente Robson informa que apesar da redução de custos com os novos contratos de 
limpeza e segurança , da economia gerada pela pandemia (redução nas contas de água e 
energia) o orçamento ainda é insuficiente para a previsão de despesas. 

 
O presidente lembra que o Orçamento 2021 ainda não foi aprovado, mas a exemplo do 
Exercício de 2020 haverá recurso condicionado à aprovação legislativa (60%). Apesar da 
situação, o Campus recebeu no mês de janeiro o correspondente a 1/18 dos 40% ”liberado”, 
o que equivale a pouco mais de R$ 30mil reais. 

 
O presidente esclarece que os projetos que estão em andamento paralelamente envolvem 
recursos oriundos de emendas parlamentares e de editais , e que é necessário explicar para 
não haver confusão quando se fala de ausência de recursos para manutenção do Campus 
(custeio) e disponibilidade de recursos para construir o Centro de Formação Tecnológica 
(emenda parlamentar), por exemplo. 
 
O membro Francisco aproveita para lembrar que os itens recebidos neste ano correspondem 
às aquisições do final do ano passado, quando houve “sobra” de recursos. 

 
O presidente Robson declara que institucionalmente o IFB tem se articulado por meio de sua 
Reitora, sua Assessoria Parlamentar e seus Diretores Gerais para melhorar o orçamento 
destinado e conter os cortes. Além das ações de mobilização envolvendo toda a comunidade 
acadêmica com informações e esclarecimentos sobre a situação. 

  
O membro Francisco pontua que o Campus São Sebastião encontra-se numa situação “mais 
confortável” devido às características dos cursos que possui, quando comparado à outros 
Campi em que há constante necessidade de aquisição de insumos para o desenvolvimento 
das aulas práticas. 
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Os membros lamentam a situação que sucateia ainda mais a educação no país , os prejuízos 
pedagógicos acarretados e a anestesia da sociedade diante dos acontecimentos. 

 
 
- Assistência Estudantil 2021 
  
O presidente Robson contextualiza que a previsão de recursos para a Assistência Estudantil 
teve aumento , pois além da análise do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) foi 
considerado o Índice de Vulnerabilidade (Região Administrativa). Apesar do Orçamento  
2021 não ter sido aprovado ainda , disponibilizaram ao IFB 1/12 do valor total, após 
mobilização das universidades pela questão. 
 
O membro Marcos afirma que, apesar de não contestar a legitimidade dos Colegiados para 
a tomada de decisões quanto à mudanças na Política de Assistência Estudantil (PAE), se 
preocupa pelo  Assistente Social não ter voz neste momento de alterações na política, 
considerando que é o profissional mais próximo do contexto de necessidades da comunidade 
acadêmica. 

O membro Marcos explica que apesar do aumento nos recursos a situação ainda continua 
complexa, pois o crescimento no repasse não é proporcional  às demandas. Além disso, com 
a aprovação da Nova Política de Assistência Estudantil (PAE) houve aumento no valor 
individual da parcela do auxílio, o que significa provavelmente atender menos alunos. 
 
O membro Marcos explica que 353 alunos foram contemplados no 1/2020 graças ao valor 
da parcela e a flexibilidade no “trânsito“ do recurso de um programa para outro com as 
devidas justificativas. 
 
Outra  questão levantada pelo membro é que o Exercício 2021 na prática compreenderá 03 
semestres letivos (2/2020, 1/2021 e 2/2021) e utilizar o recurso disponibilizado ao Campus 
(54 mil reais) para o 2/2020 é comprometer o recurso do ano letivo de 2021. Por outro lado, 
se não pagar os auxílios em 2/2020 haverá risco de evasão. 
 
O membro Marcos informa que o edital de manifestação de interesse apresentado pela PREN 
da forma que está não é interessante para o coletivo, pois além de comprometer o Orçamento 
2021, não contempla os alunos que entraram em 2/2020. 
 
Diante disso, o Campus São Sebastião tem a seguinte proposta: 
Não realizar os pagamentos 2/2020 e fazer o planejamento da aplicação do Orçamento 2021 
para o ano letivo 2021, incluindo os alunos 1/2020, 2/2020 e 1/2021. 
 
Porém se for imposto efetuar pagamento em 2/2020 que seja dada autonomia ao Campus 
para definir o processo de pagamentos: como pagar, a quem pagar e quanto pagar (parcela 
única). Pois mesmo com a nova PAE vigente, o semestre é referente à 2020. 
 
Os membros discutem sobre possibilidades, reconhecem a escassez dos recursos para tantas 
demandas, incertezas de repasses e ratificam proposta trazida pelo membro Marcos. 
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Encaminhamento: levar ao Colégio de Dirigentes a proposta de não realização de 
pagamentos 2/2020 para planejamento Orçamento 2021. Senão, que o Campus tenha 
autonomia em conduzir o processo de pagamento de auxílios assim como fez em 1/2020. 
 
 
Informe: 
 
- Implantação do Cocreation Lab Ipê Branco no CSSB. 
 
Devido ao tempo de reunião esgotado, não houve informe. 

 
 

 
 

A reunião encerrou-se às 16h04 


